
    
 

 
 

           
           

 
 

               
           

             
  

 
  

            
             

        
 

 
 

  
               

   
  

 
              

      
 

 
          

   
 

   
              

 
 

                 
  

 
 

          
 

 
             

 
 

               
 

 
           
            
        

 
 
 

Verslag Avondschouw 2017 Binnenstad 

Inleiding 
Op woensdag 1 november heeft de ‘avondschouw’ plaatsgevonden. Er waren 10 
deelnemers (4 burgers, 1 vertegenwoordiger van ROAT en 2 ambtenaren). 

Locaties 
Bij de avondschouw ligt het accent op de (openbare) verlichting en onveilige situaties in de 
openbare ruimte. Op basis van de binnengekomen suggesties is een route voorgesteld via 
de Koudekerkseweg naar de Binnenstad. Daar zal de schouw ook eindigen en de conclusies 
besproken worden. 

Meldingen vooraf: 
V Door een deelnemer was gevraagd om het fietspad tegenover het Ziekenhuis te bekijken, 

deze zou er slecht bij liggen. Wij zijn daar wezen kijken maar hoogstwaarschijnlijk 
hebben er recent reparaties aan het fietspad plaatsgevonden. 

Bevindingen: 

President Rooseveltlaan: 
V Tussen de Vredehoflaan en de Koudekerkseweg aan de zijde van Ter Reede staat een 

verkeersbord scheef. 

Vrijdomweg: 
V Bij de ingang van de Vrijdomweg (fietspad doorsteekje), aan de kant van de 

Koudekerkseweg is een kunststof paal afgebroken. 

Koudekerkseweg: 
V Tegenover het ziekenhuis op de hoek met de Prins Bernardlaan is het voorrangsbord 

een kwartslag gedraaid. 

Beursplein/Boulevard de Ruyter: 
V Een zestal lichtmasten doen het niet; nummers 3711, 3659, 3655, 3654, 3658 en 3656 

Schutterijstraat: 
V In de bocht op de hoek met de Spuistraat, bij de keien, liggen een aantal natuurstenen in 

het wegdek los. 

Walstraat: 
V Twee lichtmasten doen het niet; nummers 1429 en 4430 

Hendrikstraat: 
V Tegenover huisnummer 8 doet de verlichting van verlichtingspaal 2021 het niet. 

Provooststraat: 
V Op de kruising met de Nieuwstraat staat het armatuur van de verlichting scheef. 

Vrijgang/Hellingbaan: 
V Een vijftal verlichtingspalen doen het niet; nummers 0142, 4432,4434,4438 en 4439 
V Een tweetal verlichtingspalen doen het voor de helft; 4436 en 4437 
V Verkeerspaal tegen het stenen muurtje staat scheef. 



  
             
   
    
  
         

 
  

           
            

            
      

 
 

           
        

 
 
 
 
 

Algemene opmerking: 
Over het algemeen is de verlichting in het geschouwde gebied goed met uitzondering van 
twee plekken; 

- Beursplein/Boulevard de Ruyter 
- Vrijgang/Hellingbaan 

Daar zijn meerdere lichtmasten die niet of half branden. 

Nabespreking: 
De algemene indruk over het geschouwde gebied is goed. Er werd door de deelnemers 

geconstateerd dat er weinig tot geen zwerfafval in het gebied ligt.
 
De route was duidelijk en gevarieerd. Een positief punt is dat de verlichting bijna overal
 
branden en weinig onveilige situaties zijn tegengekomen.
 

Conclusies 
V Uit deze schouw zijn 11 meldingen gekomen die actie vereisen. 
V Deze schouw heeft 1 opmerking opgeleverd. 


